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Betreft: Verzoekschrift 0169/2010 door S.S. (Britse nationaliteit), over niet-naleving door 
de Belgische overheden van de bepalingen in Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie 
en hun familieleden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die de Britse nationaliteit heeft, beklaagt zich over de behandeling door de Belgische 
overheden van de door hem ingediende visumaanvraag voor zijn ouders, die de Keniaanse 
nationaliteit hebben. Hij wijst er op dat de verantwoordelijke Belgische overheden zijn aanvraag 
op grond van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode) incorrect hebben behandeld, doordat ze hebben verzuimd om 
rekening te houden met artikel 2 van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden, waarin wordt verwezen naar 
familieleden en hun rechten. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om op te treden 
tegen de Belgische overheden en ervoor te zorgen dat zij de krachtens EU-wetgeving geldende 
bepalingen naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

In Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (PB L 
243 van 15.9.2009) zijn de procedures en voorwaarden vastgelegd voor de verstrekking van 
transitvisa voor of visa voor voorgenomen verblijven op het grondgebied van de lidstaten van ten 
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hoogste zes maanden. 

In Richtlijn 2004/38/EG wordt gestipuleerd: "De lidstaten verlenen [gezinsleden die onder de 
richtlijn vallen] alle faciliteiten om de nodige visa te verkrijgen"; wat de vereiste documenten 
betreft, dient een gezinslid van een burger van de Unie bij de aanvraag van een visum te kunnen 
bewijzen dat de richtlijn op hem of haar betrekking heeft. Dit betekent dat de aanvrager van een 
visum moet aantonen dat

 er een burger van de Unie is aan wie hij rechten kan ontlenen; 

 hij een gezinslid is (bijv. door middel van een huwelijks- of geboorteakte, bewijs van 
afhankelijkheid, identiteitsbewijs (paspoort)); en 

 hij een burger van de Unie begeleidt of zich bij hem voegt (bijv. een bewijs dat de burger van 
de Unie al in het gastland verblijft of een bevestiging dat de burger van de Unie zich naar het 
gastland zal begeven).

Een gezinslid van een burger van de Unie op wie de richtlijn betrekking heeft hoeft geen 
aanvullende documenten te overleggen over het doel van zijn reis of zijn bestaansmiddelen. Dit 
komt ook tot uiting in het feit dat deze groep personen bepaalde velden op het 
visumaanvraagformulier niet hoeft in te vullen.

Op inhoudelijk vlak valt op dat de beschrijving van de situatie in het verzoekschrift op een aantal 
punten onduidelijk is. 
- als indiener zich bij zijn ouders voegt of met hen naar België reist, vallen zijn ouders onder de 
bepalingen van de richtlijn en genieten zij alle rechten die de richtlijn hen in deze situatie biedt; 
echter, 
- wanneer de ouders zich op eigen gelegenheid naar België zouden begeven, zouden zij niet 

onder de richtlijn vallen, en zouden de algemene bepalingen die gelden voor aanvragers van een 
visum voor kort verblijf op hen van toepassing zijn.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011 (REV)

Indiener heeft de Britse nationaliteit en woont in het Verenigd Koninkrijk. Hij veronderstelt dat 
zijn ouders voorkomen op de lijst van familieleden als vermeld in artikel 2 van Richtlijn 
2004/38/EG. Op grond daarvan denkt hij dat België zijn ouders een Schengenvisum moet 
verlenen voor het Belgisch grondgebied.

Opmerkingen van de Commissie
Artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat iedere 
burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te 
verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de 
bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Deze beperkingen en voorwaarden staan in 
Richtlijn 2004/38/EG over het recht van iedere burger van de Unie vrij op het grondgebied van 
de lidstaten te reizen en te verblijven. 

Zoals gesteld in artikel 3, lid 1, is Richtlijn 2004/38/EG alleen van toepassing op burgers van de 
Unie die verhuizen naar of verblijven in een lidstaat waarvan zij geen ingezetenen zijn, en op 
familieleden die met hen meereizen of zich bij hen voegen. 

Dit betekent dat indiener samen met zijn ouders naar België zou moeten reizen (zodat deze hem 
"begeleiden" als bedoeld in artikel 3 van bovengenoemde richtlijn).
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Volgens artikel 2, lid 2, onder d) behoren "de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn" tot 
degenen op wie de richtlijn betrekking heeft.

Het richtsnoer van 2 juli 2009 inzake Richtlijn 2004/38/EG (mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement en aan de Raad van de EU, punt 2.1.4) maakt duidelijk dat het bewijs 
van de status van afhankelijk familielid op elke manier kan worden geleverd.

Conclusie

Op grond van de weinige informatie in het verzoekschrift lijkt het erop dat de Keniaanse ouders 
een visum moeten aanvragen bij het Belgische consulaat door te bewijzen dat zij familie zijn en 
afhankelijk zijn van de Britse indiener. Bovendien zouden zij samen met de inwoner van het VK 
naar België moeten reizen.


